
             

 

 

 

โครงงานอาสาประชารัฐ: กิจกรรมเสรมิสร้างคุณภาพชวีิตและรายได้จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.ชื่อสถาบันอุดมศึกษา และ ที่อยู่ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 319 ถนนไทยพันทา ต าบลโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดศรสีะเกษ 

2.หลักการและเหตุผล 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่นถือเป็นความภูมิใจในรากเหง้าแห่งปัญญา ความสามารถและการประยุกต์ใช้ทักษะ

ของคนในท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมของชุมชน ที่มีความ

เด่นชัดในหลากหลายด้าน อย่างไรก็ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ฝังลึกอยู่ในแต่ละชุมชน ยังขาดการน าองค์ความรู้

และแนวคิดในการจัดการสมัยใหมท่ี่มปีระสิทธิภาพ มาช่วยในการบูรณาการท าให้ภูมิปัญญาดังกล่าวส่งผลดีต่อ

ความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญล าดับต้นในการยกระดับคุณภาพชีวิต 

ขับเคลื่อนความมั่นคง และความสุขให้กับคนในชุมชน ทั้งนี้ มีเป้าหมายในการส่งเสริมเอกลักษณ์จ าเพาะถิ่นฐาน 

ให้เป็นแบบอย่างของภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดกระบวนการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งน ามายังความภูมิใจของชุมชน 

ด้วย  ในการจัดกิจกรรมด้านการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมีการบูรณาการภูมิปัญญาและ

วิทยาการสมัยใหม่ของสถาบันอุดมศึกษากับภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อสร้างกระบวนการในการ

เสริมสรา้งและพัฒนา ยกระดับขีดความสามารถในการประกอบการของกลุ่มชุมชนที่รวมตัวกันสร้างผลิตภัณฑ์

หรือบริการให้มีศักยภาพ มีมูลค่าเพิ่ม สามารถยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือบริการ ให้ตอบสนองต่อความ

ต้องการของตลาดซึ่งเป็นการเสริมความมั่นคงในอาชีพและรายได้ การมีวินัยทางการเงินและศักยภาพในการ

เข้าถึงแหล่งเงินทุนให้แก่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นให้มคีวามมั่นคง เกิดผลที่ยั่งยืนในขณะเดียวกันนักศึกษาของที่

เข้าร่วมโครงการจะเกิดการเรียนรู้ เข้าใจในวิถีชีวิต เอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตระหนักถึงความส าคัญ

ของภูมิปัญญาไทยและทรัพยากรอันมีค่า และเป็นการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยกับ

การปฏิบัติงานจรงิ เพื่อส่งเสริมให้นักศกึษาได้ฝึกประสบการณ์การท างานตามองค์ความรู้ของแต่ละศาสตร์ โดย

มีชุมชนเป็นฐานในการน าองค์ความรู้ทางวิชาชีพสู่การปฏิบัติ ( Community-based Learning Program : CBL) 



ผา่นโครงงานที่ตอบสนองตอ่ปัญหาและความตอ้งการของพืน้ที่ของชุมชน (Area-based) ส่งผลให้เกิดการพัฒนา

ชุมชนอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป  

3.  ประเด็นปัญหาหลักหรือความต้องการของชุมชนในด้านปัญหาคุณภาพชวีิต 

  มาตรฐานการด ารงชีวิตอันเหมาะสมของประชากรในสังคมคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยท าให้

มนุษย์มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพในการท างานเพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ  ดัง

สถานการณ์คุณภาพชีวิตของประชากรไทยในปัจจุบัน  ซึ่ง 1 ใน 6 ประเด็นเร่งด่วน คือ ด้านการประกอบอาชีพ 

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่หลัง พ.ศ. 2539 สภาพเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยเริ่ม เปลี่ยนแปลงไป เริ่มจากปัญหาด้านการเงินขาดสภาพคล่องของสถาบันการเงินต่าง ๆ อันมี

ผลกระทบต่อระบบการเงินการคลังระดับชาติ ประชากรได้รับผลกระทบ จากนโยบายการปรับค่าเงินบาท การ

ติดตอ่ค้าขายกับต่างประเทศและการส่งออกเริ่มมีปัญหา โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนเงินตรา กิจการต่าง ๆ ต้อง

ปรับตัวและหลาย กิจการต้องล้มเลิกไป อัตราการว่างงานสูงขึ้นเป็นล าดับ ท าให้ประชาชนยากจนลง   สาเหตุ

ส าคัญที่ท าให้เกิดปัญหาประชากรของประเทศไทย คือ การเพิ่มขึ้นของประชากร อย่างรวดเร็ว และการ

เจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจและ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นผลให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายมากขึ้น ตัว

เมืองอุตสาหกรรมขยายเพิ่มขึ้น ผูค้นต้องเร่งรีบแข่งขัน ฯลฯ  

  กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ และเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะส่งเสริมให้

ประชาชนได้เกิดกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย มีการพึ่งพาอาศัยกันและกัน เกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ และ

ชุมชนยังสามารถน าสนิค้ามาจ าหนา่ยหรือแลกเปลี่ยนกันจะเป็นทุนหมุนเวียนในชุมชน ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าว

จะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกันอันจะส่งผลให้การแก้ไขปัญหาในระดับเศรษฐกิจราก

หญ้า ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มี

ประสิทธิภาพความเข้มแข็งต่อชุมชน สามารถพึ่งตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

ของเศรษฐกิจ ตลอดจนให้คนจนไม่มีอาชีพ ใหม้ีรายได้เสริม อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน

ให้อยู่อย่างมปีระสิทธิภาพและยั่งยนืต่อไป 

 จากการศึกษาประเด็นปัญหาหลักและความต้องการของชุมชนบ้านค าคา ต าบลโนนศิลา อ าเภอสหัส

ขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  พบว่า  ชุมชนบ้านค าคา ต าบลโนนศิลา อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์แทบทุกหลังคา

เรือนนั้นมีการน้อมน าแนว “ปรัชญาเศรษฐกกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของครัวเรือนและ

ชุมชนเป็นรูปธรรมนั้น  แต่ยังขาดการรวมกลุ่มในการพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชน ขาดความต่อเนื่อง

และขาดองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน   ทางคณะท างานโครงการจึงได้พิจารณา

คัดเลือกชุมชนดังกล่าวที่จะสามารถพัฒนาได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการอาสาประชารัฐ ซึ่งเป็นชุมชนหนึ่งที่

สมาชิกชุมชนมีความเข้มแข็ง แต่ยังขาดระบบการบริหารจัดการตลอดจนการประชาสัมพันธ์ และการตลาด



ดิจทิัล  จงึได้ท าการเข้าส ารวจชุมชน  เก็บข้อมูล  พรอ้มน าข้อมูลของชุมชนรว่มกับการศึกษาถึงโอกาสและความ

เป็นไปได้ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านการประกอบอาชีพซึ่งสามารถสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนได้  

และเป็นโอกาสที่ดทีี่จะได้น าความรูท้ี่ได้ศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริงก่อนออกไปสู่ตลาดแรงงาน   โดย

การเข้าไปมีสว่นร่วมในการบริหารจัดการหมู่บ้าน ในรูปแบบต่าง ๆ  โดยได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ

และหน่วยงานภาคเอกชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  คณาจารย์ต่างสาขาวิชา ตลอดจนนักศึกษาอย่าง

น้อย 3 สาขาวิชาด้วยกัน  เริ่มตั้งแต่การน าองค์ความรู้ด้านการผลิต  การตลาด  การบริหารจัดการ  การจัดท า

บัญชีรายรับรายจ่าย  การจัดการสินค้าและวัตถุดิบ การจัดท างบประมาณ  การคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ทางการ

ท่องเที่ยว  การบริหารทรัพยากรมนุษย์  และการจัดสรรก าไรและผลประโยชน์  รวมไปถึงการลดต้นทุนเพื่อ

สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป  

 

4. วัตถุประสงค ์

4.1 เพื่อส่งเสริมการสรา้งอาชีพให้กับคนในชุมชน และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ในการน าทรัพยากรที่มีอยู่

ในชุมชนมาเพิ่มมูลค่าอย่างมสี่วนรว่ม 

 4.2 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักศึกษาในการเตรียมตัวเป็นบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ใช้

องค์ความรูใ้นศาสตรต์ัวเองในการปฏิบัติงานจริง 

 4.3 เพื่อเป็นการรวมกลุ่มบุคคลสร้างความรักความสามัคคี ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมพัฒนาให้เกิดขึ้น

ภายในชุมชน 

 4.4 เพื่อส่งเสริมศักยภาพในด้านการบริหารจัดการภายในชุมชน เช่น การจัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย  

การส่งเสริมด้านการตลาด และการบริหารจัดการดว้ยองค์ความรูส้มัยใหม่ 

 

5. แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอน

การ

ด าเนินงาน 

รายละเอียดการด าเนินงาน 

วัน เดือน ปี  

ที่

ด าเนินงาน 

สถานที่ด าเนินงาน 

ขั้นวางแผน 

(Plan) 

ประชุมเตรียมความพร้อม 

โดยมีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

อาจารย์ ที่ ป รึ กษาและทีมนั กศึ กษา เพื่ อ

ตุลาคม-

ธันวาคม 

2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะ

เกษ 

 



ขั้นตอน

การ

ด าเนินงาน 

รายละเอียดการด าเนินงาน 

วัน เดือน ปี  

ที่

ด าเนินงาน 

สถานที่ด าเนินงาน 

คัดเลือกกลุ่มองค์กรชุมชนที่มีคุณสมบัติ เข้า

ร่วมกิจกรรม 

- ลงพืน้ที่เพื่อส ารวจความต้องการ 

โดยนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ลงพื้นที่

ครั้งที่ 1 เพื่อศึกษาข้อมูลบริบทชุมชนบ้านค า

คา ต าบลโนนศิลา อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัด

กาฬสินธุ์  

- นักศึกษาจัดท าร่างโครงงานเสนออาจารย์ที่

ปรึกษา 

- เสนอโครงงานเพื่อขออนุมัต ิ

- ประสานงานติดตอ่วิทยากร 

- ประสานเตรียมสถานที่ 

 

 

 

 

 

 

 

มกราคม -

กุมภาพันธ์ 

2563 

 

 

 

ชุมชนบ้านค าคา ต าบลโนน

ศลิา อ าเภอสหัสขันธ์ 

จังหวัดกาฬสินธุ์  

 

 

คณะบริหารธุรกิจและการ

บัญช ี

 

ขั้น

ด าเนินงาน 

(Do ) 

ด าเนนิโครงการ 

-  นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาด าเนิน

กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์/

บริการของกลุ่มชุมชนตามแนวทางการพัฒนา

โครงงานที่น าเสนอเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

และตัวชี้วัด  

-ประชาสัมพันธ์โครงการ  โดยนักศึกษาลง

พื้นที่ครั้งที่ 2  ร่วมกับตัวแทนชุมชนบ้านค าคา 

ต าบลโนนศิลา อ า เภอสหัสขันธ์  จั งหวัด

กาฬสินธุ์ เพื่อเข้าไปประชาสัมพันธ์โครงการให้

คนในชุมชนได้รับทราบ 

-นักศึกษาลงพืน้ที่ครั้งที่  3  และตัวแทนชุมชน

ชุมชนบ้านค าคา ต าบลโนนศิลา อ าเภอสหัส

กุมภาพันธ์  

2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณ ลานอเนกประสงค์ ชุมชน

บ้านค าคา ต าบลโนนศลิา 

อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัด

กาฬสินธุ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอน

การ

ด าเนินงาน 

รายละเอียดการด าเนินงาน 

วัน เดือน ปี  

ที่

ด าเนินงาน 

สถานที่ด าเนินงาน 

ขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สร้างความเข้าใจร่วมกัน

กับสมาชิกในชุมชนถึงการจัดโครงการในครั้งนี้ 

 

กิจกรรมที่ 1 การแปรรูปปลาในท้องถิ่นเพื่อท า

เป็น “ปลาสม้สมุนไพร” และ “ปลาร้าสมุนไพร 

(ปลาร้าต้มสุก)” จากวิทยากรผู้ เ ช่ียวชาญ  

แ ล ะ ท า ก า ร ร่ ว ม วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร จั ด ท า

งบประมาณต่างๆ  วิเคราะห์ด้านการส่งเสริม

การตลาดและการประชาสัมพันธ์  วิเคราะห์

การบริหารจัดการกลุ่ม รวมถึงการวิเคราะห์

การแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 

- นักศึกษา  ได้ท าการศึกษาข้อมูลและเรียนรู้

กระบวนการแปรรูปปลาในท้องถิ่น  จาก

วิทยากรผู้ เ ช่ียวชาญ  และลงพื้นที่ เพื่อให้

วิทยากรผู้เช่ียวชาญถ่ายทอดองค์ความรู้ใน

การบริหารจัดการกลุ่ม/แผนการพัฒนาชุมชน

ให้แก่สมาชิกชุมชน ลงพื้นที่ครั้งที่ 4 – ครั้งที่  

8 

-นักศึกษา  ให้ความรู้ถึงประโยชน์ในการจด

บันทึกบัญชีรับ-จ่าย แก่สมาชิกในชุมชน  และ

สอนการวิ เคราะห์รายรับ-รายจ่ายให้กับ

สมาชิกในชุมชน  ลงพืน้ที่  9 

-ติดตาม  ประเมินผลการจัดกิจกรรม  และ

ประเมินผลการจัดโครงการ ลงพืน้ที่ครั้งที่ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 มีนาคม – 

เมษายน 

2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณ ลานอเนกประสงค์ ชุมชน

บ้านค าคา ต าบลโนนศลิา 

อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัด

กาฬสินธุ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอน

การ

ด าเนินงาน 

รายละเอียดการด าเนินงาน 

วัน เดือน ปี  

ที่

ด าเนินงาน 

สถานที่ด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 2  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 

ได้แก่   การท าหมอนสามเหลี่ยมอะโรม่า/

ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ ไผ่ / การแปรรูป

ผลติภัณฑ์จากกาบกล้วย 

 

 

 

พฤษภาคม– 

กรกฎาคม 

2563 

 

 

ณ ลานอเนกประสงค์ ชุ

ชุมชนบ้านค าคา ต าบลโนน

ศลิา อ าเภอสหัสขันธ์ 

จังหวัดกาฬสินธุ์  

 

ขั้น

ตรวจสอบ 

(Check) 

ติดตามผลและประเมินผล 

-  นักศึกษาน าเสนอรายงานโครงงาน รูปแบบ 

Video และ Power Point ต่อ อาจารย์ที่ปรึกษา

เพื่อประเมินผลการด าเนินกิจกรรมโครงงาน 

50 คะแนน  

 - มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะกรรมการ 

สป . อ ว . ล งพื้ น ที่ เ ยี่ ย ม เ ยี ย น ชุ ม ชน เ พื่ อ

ประเมินผลตามตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ 

 

กรกฎาคม 

2563 

 

 

 

 

คณะบริหารธุรกิจและการ

บัญช ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะ

เกษ 

 

 

ขั้น

ปรับปรุง 

(Act) 

ประชุมสรุปผลการประเมินผลโครงการและ

เผยแพร่สูส่าธารณะ 

กรกฎาคม 

2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะ

เกษ 

คณะบริหารธุรกิจและการ

บัญช ี

 

 

 

 

 



6. งบประมาณและทรัพยากรที่ใช้ 

ที่ ด้าน ประเภท 
ประมาณการ 

ค่าใช้จ่าย (บาท) 

รวมทั้งสิ้น 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 ด้ า นก า ร สนั บ สนุ นก ลุ่ ม

องค์กรชุมชน 

1.ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ค่า

อุปกรณ์เครื่องมือ/

เครื่องจักร) 

2.ค่าวิทยากรผู้เช่ียวชาญ 

10 วัน *600 บาท*6 ชม.*3 

คน 

3.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 

10 วันๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 120 

บาท จ านวน 100 คน 

(10*120*100) 

5. คา่อาหารว่าง จ านวน 10

วันๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35บาท 

จ านวน 100 คน 

(10*2*100*35) 

6. ค่าจัดท าสื่อ

ประชาสัมพันธ์ 

(ไวนิล, X-stand, คลิปไวรัล 

ฯลฯ) 

120,000 

 

 

108,000 

 

 

120,000 

 

 

 

70,000 

 

 

 

5,000 

423,000  

2 ด้านการสนับสนุนนักศึกษา

และอาจารย์ที่ปรึกษาในการ

ท างานเสริมสรา้งและพัฒนา

ภูมปิัญญาท้องถิ่น 

1. ค่าเบีย้เลีย้ง (2 คน*30

วัน*240 บาท) 

2. ค่าเบีย้เลีย้งนักศึกษา ( 5 

คน*20 วัน*120 บาท) 

2.ค่าที่พัก (500 บาท* 6

หอ้ง*10 วัน) 

3.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 

4.ค่าประกันภัยการเดินทาง 

5.ค่าจัดท ารายงานน าเสนอ

โครงงาน 

14,400 

 

12,000 

 

30,000 

 

10,000 

   5,600  

  5,000 

77,000  



ที่ ด้าน ประเภท 
ประมาณการ 

ค่าใช้จ่าย (บาท) 

รวมทั้งสิ้น 

(บาท) 
หมายเหตุ 

รวมทั้งสิ้น (ห้าแสนบาทถ้วน) 500,000  

*ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ 

7. การติดตามและประเมินผล 

7.1  ผลจากการด าเนินโครงการ (output) 

   สมาชิกในชุมชนบ้านค าคา ต าบลโนนศิลา อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  สามารถสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กับผลติภัณฑ์ท้องถิ่น  และสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ในชุมชน  ตลอดจน

ได้รับการเรียนรู้หลักการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    

7.2  ผลจากการบูรณาการโครงการ (outcome) 

- ชุมชนน าไปขยายผลหรือเผยแพร่ไปหมูบ่้านใกล้เคียง 

   - นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจถึงสภาพปัญหาชีวิตของประชาชนในชุมชน  โดยที่นักศึกษาได้มี

การรว่มกันระดมความคิดและน าเอาความรู้ที่ได้รับจากหอ้งเรียนมาแก้ไขปัญหาชุมชนได้อย่างตรงจุด  นักศึกษา

สามารถน าเอาประสบการณจ์ากการท างานจรงิมาต่อยอดและปรับใช้กับชุมชนบ้านเกิดของนักศึกษาเองได้ 

   - มหาวิทยาลัย และอาจารย์ได้ท าหน้าที่ในบทบาทของการรับใช้สังคม ตลอดจนเผยแพร่องค์

ความรูท้ี่ช่วยยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชนในชุมชนใหม้ีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้น 

7.3  ผลกระทบ (impact) 

  ด้านเศรษฐกิจ : เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 

รวมถึงสมาชิกมีการจดบันทึกบัญชีรับ – จ่าย พอเพียง เพิ่มขึ้น มีผลิตภาพ (Productivity) เพิ่มขึ้น/ ปริมาณการ

ขายเพิ่มขึ้น รายได้เพิ่มขึ้น/ลดต้นทุน  

   - เกิดการสร้างงาน  สร้างอาชีพ  สร้างรายได้ให้กับสมาชิกชุมชนบ้านค าคา ต าบลโนนศิลา 

อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ที่วา่งงาน และผูไ้ม่มรีายได้ ท าให้เกิดรายได้ขึ้นในชุมชน 

   - สมาชิกในชุมชนบ้านค าคา ต าบลโนนศิลา อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  มีการจดบันทึก

บัญชรีายรับ/รายจ่าย เพื่อให้รูก้ารรับจ่ายเงนิของชุมชนและยังสามารถช่วยลดค่าใช้จา่ยที่ไม่จ าเป็น 

   - สมาชิกในชุมชนบ้านค าคา ต าบลโนนศิลา อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  มีรายได้เพิ่มขึ้น

จากการบริหารจัดการหมู่บ้าน  ท าให้คุณภาพชวีิตดีขึน้ตามไปด้วย 



   - ผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้น าวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนมาแปรรูปผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่ม 

  ด้านสังคมและชุมชน : การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การจัด

สวัสดิการเพื่อประโยชน์ชุมชน เพื่อคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น  

   - ท าให้สมาชิกในชุมชนบ้านค าคา ต าบลโนนศิลา อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  มีอาชีพ

และมีสว่นร่วมที่จะท าให้ชุมชนเกิดรายได้ 

   - เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชนบ้านค าคา ต าบลโนนศิลา อ าเภอสหัสขันธ์ 

จังหวัดกาฬสินธุ์  ที่จะจัดหาวัตถุดิบมาผลิตเป็นผลิตภัณฑข์องชุมชน 

  - เมื่อคนในชุมชนบ้านค าคา ต าบลโนนศลิา อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  มีรายได้เพิ่มขึ้นก็

จะท าให้มคีุณภาพชวีิตที่ดีขึ้นมีก าลังใจในการจับจ่ายใช้สอย  ท าให้มเีงินหมุนเวียนในชุมชนเพิ่มขึน้ 

   -  ผูสู้งอายุในชุมชน ได้มสีุขภาพกาย สุขภาพจิตที่สดชื่นแจ่มใสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  ได้

สนทนากันในระหว่างท ากิจกรรม เกิดความรักใคร่ กลมเกลียวในสังคมและชุมชน 

  ด้านความยั่งยืน : ชุมชนเกิดการเรยีนรู้ มีความเข้าใจ ตระหนักในความส าคัญ และสามารถนา

ไปคิดต่อยอดองค์ความรูเ้องได้  

   -  มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนและม่ันคง 

   -  มีความตอ่เนื่องในการจัดจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

   -  มีการรับค าสั่งซื้อจากบัญชซีือ้ของลูกค้าอย่างตอ่เนื่อง 

 

ตารางท่ี 1  แสดงตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงงาน 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดที่ ธนาคารออมสิน

ก าหนด 

ทีมนักศกึษาร่วมกัน

ก าหนดตัวชีว้ัดเพื่อให้

บรรลุตามวัตถุประสงค์

อะไรบา้ง 

ปัจจัยความส าเร็จ 

เชิงปริมาณ กลุ่มองค์กรชุมชน สามารถลด

รายจ่ายหรือมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก

การจ าหน่ายสินค้า/บริการไม่น้อย

กว่ า  ร้อยละ  50 ก่อน เส ร็จสิ้ น

โครงการ 

- จัดท าเคร่ืองมือท่ีใช้

เ ป็ น ตั ว ชี้ วั ด ก า ร ล ด

รายจ่าย/รายได้ท่ีเพิ่มขึ้น  

ได้แก่   แบบสอบถาม/

แบบสัมภาษณ ์

         ชุมชนบ้านค าคา  ต าบลโนนศิลา 

อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ  มีรายได้

เพิ่มขึ้ นจากการส่ ง เส ริมให้มีการจัดท า

แผนพัฒนาชุมชน โดยมีการด าเนินงาน

ร่วมกันหลายฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  ได้แก่  สมาชิก

ชุมชน   คณะสงฆ์   หน่ วยงานภาค รัฐ 

หน่วยงานภาคเอกชน สถาบันการศึกษา  

และองคก์ารบริหารส่วนต าบล 



ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดที่ ธนาคารออมสิน

ก าหนด 

ทีมนักศกึษาร่วมกัน

ก าหนดตัวชีว้ัดเพื่อให้

บรรลุตามวัตถุประสงค์

อะไรบา้ง 

ปัจจัยความส าเร็จ 

เชิงคุณภาพ 1.ด้านเศรษฐกิจ > เกิดการสร้าง

งาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่

สมาชิกในชุมชนเพิ่มมากขึ้น รวมถึง

สมาชิกมีการจัดบันทึกบัญชีรับ – 

จ่าย พอเพียง เพิ่มขึ้น มีผลิตภาพ 

(Productivity) เพิ่มขึ้น/ปริมาณการ

ขายเพิ่มขึ้น รายได้เพิ่มขึ้น/ลดตน้ทุน 

- การสัมภาษณ์และการ

สอบถามข้อมูลท่ีจ าเป็น

ในการจัดท าโครงการ

และพัฒนาแก้ไขภายใน

ชุมชน 

- เกิดการสร้างงาน  สร้างอาชีพ  สร้าง

รายได้ให้กับสมาชิกชุมชนบ้านค าคา ต าบล

โนนศิลา อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ  

ท่ีว่างงาน และผู้ไม่มีรายได้ ท าให้เกิดรายได้

ขึน้ในชุมชน 

 

- สมาชิกในชุมชนบ้านค าคา ต าบลโนนศิลา 

อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ  มีการจด

บันทึกบัญชีรายรับ/รายจ่าย เพื่อให้รู้การรับ

จ่ายเงินของชุมชนและยังสามารถช่วยลด

ค่าใชจ้่ายท่ีไม่จ าเป็น 

 

- สมาชิกในชุมชนบ้านค าคา ต าบลโนนศิลา 

อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ  มีรายได้

เพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการหมู่บ้าน ท าให้

คุณภาพชีวิตดีขึ้นตามไปดว้ย 

 

- ผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้น าวัตถุดิบท่ีมีอยู่ใน

ชุมชนมาท าการผลิต/แปรรูป/เพิ่มมูลค่า  เช่น 

ตะกร้าสานไม้ไผ่ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ใน

ท้องถิ่น การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์  เป็นการ

ลดตน้ทุนในการจัดซื้อวัตถุดบิ 

 

 2.ด้านสังคมและชุมชน >การมีส่วน

ร่วมของคนในชุมชน การช่วยเหลือ

เกื้อกูลกัน การจัดสวัสดิการเพื่อ

ประโยชน์ชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตท่ี

ดีขึ้น 

- การสัมภาษณ์และการ

สอบถามข้อมูลท่ีจ าเป็น

ในการจัดท าโครงการ

และพัฒนาแก้ไขภายใน

ชุมชน 

- ท าให้สมาชกิในชุมชนบ้านค าคา ต าบลโนน

ศิลา อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ  มี

อาชีพและมีส่วนร่วมท่ีจะท าให้ชุมชนเกิด

รายได้ 

- เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนใน

ชุ ม ชน ท่ี จ ะ จั ดห า วั ต ถุ ดิ บ ม าผลิ ต เ ป็ น

ผลิตภัณฑข์องชุมชน 

 

- จัดท ากองทุนส าหรับสมาชิกในกลุ่มเพื่อจัด



ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดที่ ธนาคารออมสิน

ก าหนด 

ทีมนักศกึษาร่วมกัน

ก าหนดตัวชีว้ัดเพื่อให้

บรรลุตามวัตถุประสงค์

อะไรบา้ง 

ปัจจัยความส าเร็จ 

สวัสดกิารให้กับสมาชกิอย่างเป็นธรรม 

 

- เมื่อคนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นก็จะท าให้มี

คุณภาพชีวิตท่ีดขีึน้มกี าลังใจในการจับจ่ายใช้

สอย  ท าให้มีเงินหมุนเวยีนในชุมชนเพิ่มขึ้น 

 

- ผู้สูงอายุในชุมชน ได้มีสุขภาพกาย 

สุขภาพจิตท่ีสดชื่นแจ่มใสได้แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกัน  ได้สนทนากันในระหว่างท า

กิจกรรม เกิดความรักใคร่ กลมเกลียวใน

สังคมและชุมชน 

3.ด้านความยั่งยืน >ชุมชนเกิดการ

เรียนรู้ มีความเข้าใจ ตระหนักใน

ความส าคัญ และสามารถน าไปคิด

ตอ่ยอดองค์ความรู้เองได้ 

มีการลงพื้นท่ีติดตามทุก

เดอืน พร้อมให้ค าแนะน า

แก่สมาชิกในชุมชน  

-  มรีายได้เพิ่มขึ้นอย่างย่ังยนืและมั่นคง 

- มี ค วามต่ อ เนื่ อ ง ในกา รจั ดจ าหน่ า ย

ผลิตภัณฑต์า่งๆ 

-  มีการรับค าสั่งซื้อจากบัญชีซื้อของลูกค้า

อย่างตอ่เนื่อง 

 

8. ผลลัพธ์ของโครงงานต่อนักศกึษา และต่อชุมชน (การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ก่อนและหลังรวมถึงความ

ยั่งยืนที่เกิดจากการด าเนินโครงงาน) 

ด้านสถาบันอุดมศึกษา : สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาการสมัยใหม่ที่สามารถสร้างประโยชน์เป็น

รูปธรรม ที่วัดและประเมินผลได้อย่างชัดเจน รวมทั้งสามารถพัฒนาองค์ความรู้เป็นหลักการ แนวทางในการ

พัฒนาหลักสูตรที่มีประสทิธิภาพ 

ด้านนักศึกษา : ได้รับความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถฝึก

ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ โดยมีโอกาสพัฒนาเป็นอาชีพเพื่อให้มรีายได้เลีย้งตนเองได้  

ด้านกลุ่มองค์กรชุมชน : เพื่อสามารถพัฒนามูลค่าของผลิตผลให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และ

สร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ และบริการแก่กลุ่มองค์กรชุมชน ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างโอกาสทาง

การตลาดและการแข่งขัน ส่งผลต่อความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนรวมถึงสามารถฝึก



ทักษะการเป็นผู้ประกอบการโดยผสมผสานภูมิปัญญาในท้องถิ่นกับความรู้ทางวิทยาการสมัยใหม่  เพื่อให้เกิด

อาชีพและรายได้ที่มั่นคง 

   ด้านสังคมและชุมชน : การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การจัดสวัสดิการเพื่อ

ประโยชน์ชุมชน เพื่อคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น ท าให้สมาชิกในชุมชนบ้านค าคา ต าบลโนนศิลา อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัด

กาฬสินธุ์  มีอาชีพและมีสว่นร่วมที่จะท าให้ชุมชนเกิดรายได้  เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชนบ้านค า

คา ต าบลโนนศลิา อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ที่จะจัดหาวัตถุดิบมาผลิตเป็นผลิตภัณฑข์องชุมชน 

เมื่อคนในชุมชนบ้านค าคา ต าบลโนนศลิา อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  มีรายได้เพิ่มขึ้นก็จะท าให้มีคุณภาพ

ชีวติที่ดีขึ้นมีก าลังใจในการจับจ่ายใช้สอย  ท าให้มีเงินหมุนเวียนในชุมชนเพิ่มขึ้น   ผู้สูงอายุในชุมชน ได้มีสุขภาพ

กาย สุขภาพจิตที่สดชื่นแจ่มใสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  ได้สนทนากันในระหว่างท ากิจกรรม เกิดความรัก

ใคร่ กลมเกลียวในสังคมและชุมชน 

ด้านความยั่งยืน : ชุมชนเกิดการเรียนรู้ มีความเข้าใจ ตระหนักในความส าคัญ และสามารถนาไป    

คิดต่อยอดองค์ความรูเ้องได้  

   -  มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนและม่ันคง 

   -  มีความตอ่เนื่องในการจัดจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

   -  มีการรับค าสั่งซื้อจากบัญชซีือ้ของลูกค้าอย่างตอ่เนื่อง 

9. องค์ความรู้หรอืนวัตกรรมที่ใช้ในการด าเนินโครงงาน 

การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางธุรกิจมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนและแก้ไขปัญหา 

ประกอบด้วย การจัดการทรัพยากรการจัดการผลิตภัณฑ์และตรายี่ห้อ  การปรับปรุง การพัฒนากระบวนการ

ผลิต   การวางแผนการเงิน จัดท าบัญชี การจัดการราคาความสามารถในการท าก าไร  การจัดการการตลาด 

การจัดการช่องทางจัดจ าหน่ายที่ไม่เพียง การแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ได้มาตรฐาน เป็นการแบ่งปันองค์

ความรู้ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยการร่วมเรียน ร่วมรู้ และร่วม

ท า 

10. สถาบันอุดมศึกษาเจ้าของโครงงาน 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 319 ถนนไทยพันทา ต าบลโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดศรสีะเกษ 33000 

11. หน่วยงานความร่วมมือในการด าเนินงาน 

 11.1  วิทยาลัยชุมชนยโสธร 

 11.2  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรสีะเกษ 



 11.3 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 11.4 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 

ลงช่ือ ....................................................อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

                                                    (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร  ทองแพง) 

                                                                ผูด้ าเนินโครงการ 

 

 

ลงช่ือ ....................................................อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

                                                               (ดร.วิชชุดา  วงษ์พาณชิย์) 

                                                                 ผูด้ าเนินโครงการ 

 

 

 


